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1. Streszczenie 
 
Rynek i rozwój  
 
Wielkość europejskiego rynku cargo to ponad 12 mln ton rocznie. Rynek jest mocno 
skoncentrowany – tylko 4 lotniska (Frankfurt, Amsterdam, Londyn, Paryż) posiadają łącznie 
50% udziału w europejskich przewozach towarowych. Przy wielkościach europejskich, polski 
rynek, czy nawet cały rynek Europy Środkowej i Wschodniej (EŚW, CEE), który łącznie nie 
przekracza 0,5 mln ton, jest nieznaczny. Wielkość rynku w Polsce w 2005 r. wyniosła 
niespełna 66 tys. ton, z tego ok. 48,5 tys. ton (2004 rok – 47,3 tys. ton, 2003 – 46,5 tys. ton)1 
odbywa się przez lotnisko Okęcie. Średnia ważona stopa wzrostu (CAGR) dla przewozów 
towarowych w latach 2000-2005 wyniosła zaledwie 1,3%.  
 
Rozwój lotniczego transportu towarowego w Polsce jest słaby. W kraju obserwuje się 
stagnację w przewozach lotniczych i przechodzenie / utrwalanie dominującej roli transportu 
drogowego, któremu sprzyjać będzie postępujący rozwój infrastruktury drogowej oraz 
ograniczona przepustowość lotniska Okęcie. Dynamika rynku pasażerskiego w Polsce nie 
przekłada się na rynek cargo, ponieważ wzrost przewozów pasażerskich jest napędzany 
głównie przez tanie linie lotnicze (LCC). Ze względu na fakt, że podstawowym założeniem 
modelu biznesowego przewoźników segmentu LCC jest możliwie najszybszy obrót 
samolotami (czas rozładunku i załadunku pasażerów), cargo nie jest przyjmowane, ponieważ 
oczekiwanie na przesyłki wydłużyłoby czas postoju samolotów.  
 
Blisko 80% przewozów towarowych w Europie wychodzi poza kontynent europejski, co jest 
głównym czynnikiem określającym specyfikę tego rynku. Taka struktura wynika z faktu, że 
wewnątrzeuropejskie przewozy towarów samolotami mają istotną konkurencję ze strony 
transportu drogowego, a nawet kolejowego. Blisko 60% cargo przewozi się w lukach 
samolotów pasażerskich, natomiast na dedykowane frachtowce przypada ok. 40% udziału. 
Dane porównawcze pokazują, że wielkość przewozów towarowych jest ściśle powiązana z 
dostępną na lotnisku ilością pasażerskich długodystansowych połączeń międzynarodowych. 
Dlatego silną pozycję w przewozach towarowych posiadają lotniska, które oferują bogatą i 
intensywną siatkę długodystansowych połączeń.  
 
Główne trendy 

• W ostatnich 20 latach przewozy lotnicze cargo rosły znacznie szybciej niż światowe 
PKB i wymiana handlowa – ten trend powinien utrzymać się w najbliższych latach. 
Przewidywany przez ekspertów branżowych (Boeing, Airbus, IATA) wzrost 
przewozów utrzyma się w tempie 5-6% rocznie w przeciągu najbliższych 15 lat. 

• Bardzo wysoka koncentracja geograficzna przewozów i działalności operatorów – 
znacznie wyższa niż w ruchu pasażerskim. 

• Wzrastająca ilość połączeń point to point w ruchu towarowym związana ze wzrostem 
ilości ładunków przekładającym się na wzrost ruchu cargo. 

• Rosnąca rola mniejszych lotnisk związana z ograniczeniami przepustowości 
największych hub-ów oraz ograniczeń ekologicznych. Z tego względu obserwuje się 
rosnący udział dedykowanych frachtowców w przewozach. 

Zależnie od warunków i lokalizacji, rozwój lotniska może być ukierunkowany na:  

• Centrum transportowe – lotnisko buduje wartość dla operatorów poprzez dobry 
dostęp drogowy i terminal cargo, który umożliwia dalszą wysyłkę towaru samolotem 

                                                 
1 Źródło: Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze. 
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lub samochodem ciężarowym do większego lotniska (hub-u) lub miejsca 
przeznaczenia. 

• Centrum logistyczne – wychodząc od powyższego modelu centrum transportowego, 
operator dodaje możliwość świadczenia usług dodanych w terminalu cargo i 
magazynach na lotnisku rozszerzając swój zakres działalności. 

• Centrum biznesowe / przemysłowe – oprócz usług o wartości dodanej operator 
lotniska lub powołana w tym celu spółka rozwija tereny przylegające do lotniska na 
potrzeby parków przemysłowych i logistycznych, co generuje większy popyt na cargo 
i zwiększa tym samym przywiązanie operatorów logistycznych do lotniska.  

 
Gospodarka w regionie 
 
Profil gospodarczy regionu nie sprzyja wykorzystywaniu transportu lotniczego. Ogólny 
przegląd inwestorów / przedsiębiorców w gminach regionu pozwolił zidentyfikować zaledwie 
kilkanaście firm, które być może stanowiłyby bazę klientów dla przewozów cargo ze względu 
na profil produkcji. Najważniejszym partnerem handlowym województwa są Niemcy, 
ogromna większość eksportu płynie na rynki Unii Europejskiej. Na niemiecki rynek trafia 
niemal 70% towarów i usług eksportowanych przez lubuskie firmy.  
 
Podobnie, jeśli chodzi o infrastrukturę komunikacyjną w regionie sytuacja nie sprzyja 
rozwojowi lotniska, a działalności cargo w szczególności. Wąskim gardłem są drogi 
dojazdowe do lotniska, które nie mają odpowiedniej wytrzymałości i nie pozwalają na 
bezproblemowy dojazd samochodów ciężarowych. 
 
Analiza SWOT 
 
Szanse 

• Teren wokół lotniska 

• Realizacja planów rozwoju infrastruktury transportowej – drogowej i kolejowej 

• Rozwój kontaktów gospodarczych regionu 

• Rozwój kontaktów gospodarczych z landem Brandenburgia 

• Rozwój dodatkowych usług 

• Trendy w przewozach cargo 

Zagrożenia 
• Brak realizacji planów rozwoju infrastruktury komunikacyjnej 

• Bliskość dużych i silnych ośrodków miejskich oraz lotnisk – Berlin, Szczecin, Poznań, 
Wrocław 

• Dominująca pozycja transportu drogowego 

• Uzależnienie cargo od przewozów pasażerskich 

• Logika działania polskiego sektora logistycznego 

• Charakterystyka gospodarcza regionu 
 
Mocne strony 

• Pas startowy 

• Brak ograniczeń czasowych dla operacji 
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• Brak ograniczeń środowiskowych 

• Warunki klimatyczne 

• Powierzchnia magazynowa 

Słabe strony 
• Brak infrastruktury do obsługi cargo 

• Słabo rozwinięta infrastruktura komunikacyjna 

• Nierozwiązane kwestie formalno prawne 

• Brak strategii PPL wobec lotniska w Babimoście 

 
Wytyczne dla działań niezbędnych do podjęcia operacji cargo na lotnisku 
 
Infrastruktura: 

• Poprawa dostępności transportowej lotniska. 

• Wydłużenia pasa startowego. 

• Zabezpieczenie na lotnisku infrastruktury do obsługi cargo. 

Inne działania: 

• Rozwój lokalnej i regionalnej sieci transportowej. 

• Rozpoczęcie realizacji pasażerskich połączeń międzynarodowych tradycyjnymi 
liniami. 

• Rozwój dodatkowych usług. 

• Rozwiązanie kwestii formalno-prawnych związanych z własnością i zarządzaniem 
lotniskiem. 

• Strategia lotniska nakierowana na rozwój cargo. 

• Przyciąganie do regionu inwestycji w branżach high tech. 

 

Konkluzja 
W stanie obecnym, rozpoczynanie inwestycji mających na celu rozbudowę infrastruktury 
lotniskowej lub okołolotniskowej służącej do obsługi cargo wydaje się nieuzasadnione.  
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2. Kluczowe czynniki sukcesu dla lotniska podejmującego 
działalność cargo 

 
2.1. Rynek, kierunki rozwoju towarowego transportu lotniczego i 

zapotrzebowanie na świadczone usługi – główne trendy, szanse i bariery 
rozwoju 

 
2.1.1. Wielkość i wzrost rynku 
 
Wielkość europejskiego rynku cargo to ponad 12 mln ton rocznie. Rynek jest mocno 
skoncentrowany – tylko 4 lotniska (Frankfurt, Amsterdam, Londyn, Paryż) posiadają łącznie 
50% udziału w europejskich przewozach towarowych. Lotniska te oferują setki tysięcy 
metrów kwadratowych powierzchni przeładunkowych i magazynowych, a każde obsługuje 
ponad 1,5 mln ton cargo rocznie.  
 
Przy wielkościach europejskich, polski rynek, czy nawet cały rynek Europy Środkowej i 
Wschodniej (EŚW, CEE), który łącznie nie przekracza 0,5 mln ton, jest nieznaczny. Nawet 
na tle krajów EŚW polski rynek jest bardzo niewielki - w przeliczeniu na mieszkańca, w 
Czechach i na Węgrzech obsługuje się ok. 5 razy więcej cargo niż w Polsce, a w Austrii 
nawet 14 razy więcej. 
 
W swoich prognozach zarówno Boeing, Airbus (producenci samolotów) jak również Rolls 
Royce (producent silników samolotowych) przewidują podwojenie obecnej floty frachtowców 
w ciągu 20 lat, co ma być efektem szybszego rozwoju lotniczych przewozów towarowych niż 
pasażerskich2. Część samolotów będzie nowych, natomiast reszta będzie pochodzić z 
konwersji z samolotów pasażerskich, dzięki czemu przedłużany jest okres ich eksploatacji. 
Zgodnie z prognozami International Air Transport Association (IATA), wzrost światowego 
rynku cargo lotniczego w 2006 roku wyniesie 5-6%.  
 
Wielkość rynku w Polsce w 2005 r. wyniosła niespełna 66 tys. ton, z tego ok. 48,5 tys. ton 
(2004 rok – 47,3 tys. ton, 2003 – 46,5 tys. ton)3 odbywa się przez lotnisko Okęcie. Dla 
porównania transport cargo przez lotnisko w Pradze wyniósł w 2005 roku 67,8 tys. ton. 
Natomiast wg Global Trade Database dalsze 50 tys. ton cargo lotniczego zostało dowiezione 
ciężarówkami i nadane na innych dużych lotniskach europejskich. Średnia ważona stopa 
wzrostu (CAGR) dla przewozów towarowych w latach 2000-2005 wyniosła zaledwie 1,3%. 
Sytuację na rynku cargo przedstawia poniższy wykres. 
 

                                                 
2 Źródło: Prognozy spółek. 
3 Źródło: Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze. 



Urząd Marszałkowski 
Województwa Lubuskiego 

 
 
 

  7 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005
50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

Przewozy cargo (tony) Udział Okęcia w rynku (%)
 

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego. 
 
Rozwój lotniczego transportu towarowego w Polsce jest słaby. W kraju obserwuje się 
stagnację w przewozach lotniczych i przechodzenie / utrwalanie dominującej roli transportu 
drogowego, któremu sprzyjać będzie postępujący rozwój infrastruktury drogowej oraz 
ograniczona przepustowość lotniska Okęcie.  
 
W latach 2000 – 2005 pasażerski rynek lotniczy w Polsce rósł w średnim tempie 
przekraczającym 14% rocznie, natomiast w ostatnim okresie tempo wzrostu sięga 30%. 
Według prognoz IATA w latach 2005-2009 Polska będzie najszybciej rozwijającym się 
rynkiem lotniczym na świecie. Średnie roczne tempo wzrostu liczby podróżnych ma w tym 
okresie wynosić 11,2%. Są to jednak prognozy dotyczące wyłącznie przewozów 
pasażerskich i nie uwzględniają cargo.  
 
Dynamika rynku pasażerskiego w Polsce nie przekłada się na rynek cargo, ponieważ wzrost 
przewozów pasażerskich jest napędzany głównie przez tanie linie lotnicze (LCC). Ze 
względu na fakt, że podstawowym założeniem modelu biznesowego przewoźników 
segmentu LCC jest możliwie najszybszy obrót samolotami (czas rozładunku i załadunku 
pasażerów), cargo nie jest przyjmowane, ponieważ oczekiwanie na przesyłki wydłużyłoby 
czas postoju samolotów.  
 
 
2.1.2. Struktura rynku 
 
Blisko 80% przewozów towarowych w Europie wychodzi poza kontynent europejski, co jest 
głównym czynnikiem określającym specyfikę tego rynku. Cargo w Europie opiera się na 
przewozach długodystansowych, co wyróżnia nasz rynek na tle rynku azjatyckiego i 
amerykańskiego, gdzie na terenie kontynentu przewozi się odpowiednio 60% i 65% cargo4. 
Taka struktura wynika z faktu, że wewnątrzeuropejskie przewozy towarów samolotami mają 
istotną konkurencję ze strony transportu drogowego, a nawet kolejowego.  
 
Blisko 60% cargo przewozi się w lukach samolotów pasażerskich, natomiast na dedykowane 
frachtowce przypada ok. 40% udziału. Dane porównawcze pokazują, że wielkość przewozów 
towarowych jest ściśle powiązana z dostępną na lotnisku ilością pasażerskich 
długodystansowych połączeń międzynarodowych. Dlatego silną pozycję w przewozach 
                                                 
4 Źródło: Airport Regions Conference 
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towarowych posiadają lotniska, które oferują bogatą i intensywną siatkę długodystansowych 
połączeń.  
 
Towary transportowane drogą lotniczą to przede wszystkim: towary high – tech, dobra 
szybko psujące się (żywność, np. owoce morza), leki i farmaceutyki, towary drogocenne (np. 
biżuteria oraz komponenty IT) oraz inne towary specyficzne realizowane z dostawą 
natychmiastową (np. sezonowe kolekcje ubrań oraz inne towary z segmentów o szybkim 
tempie zmienności modeli). Drugi segment cargo lotniczego to przesyłki pocztowe i 
kurierskie.  
 
W Polsce utrzymuje się wyraźna dominacja Okęcia w przewozach cargo. Prawie trzy czwarte 
ładunków jest obsługiwanych w warszawskim porcie pomimo zatłoczenia, ograniczeń w 
lotach (lotnisko znajduje się w granicach miasta), bardzo wysokich opłat, małej ilości 
powierzchni biurowej i magazynowej oraz słabej dostępności transportowej (tylko jedna 
droga prowadząca na lotnisko przez miasto). 
 
 
2.1.3. Główne trendy 
 

• W ostatnich 20 latach przewozy lotnicze cargo rosły znacznie szybciej niż światowe 
PKB i wymiana handlowa – ten trend powinien utrzymać się w najbliższych latach. 
Przewidywany przez ekspertów branżowych (Boeing, Airbus, IATA) wzrost 
przewozów utrzyma się w tempie 5-6% rocznie w przeciągu najbliższych 15 lat. 

• Bardzo wysoka koncentracja geograficzna przewozów i działalności operatorów – 
znacznie wyższa niż w ruchu pasażerskim. 

• Wzrastająca ilość połączeń point to point w ruchu towarowym związana ze wzrostem 
ilości ładunków przekładającym się na wzrost ruchu cargo. 

• Rosnąca rola mniejszych lotnisk związana z ograniczeniami przepustowości 
największych hub-ów oraz ograniczeń ekologicznych. Z tego względu obserwuje się 
rosnący udział dedykowanych frachtowców w przewozach. 

 
Kwestia wielkości i wzrostu rynku została omówiona w sekcji 2.1.1 
 
Na wysoką koncentrację przewozów cargo wpływa kilka elementów.  
 
Bardzo silna koncentracja aktywności gospodarczej i idące za nią przewozy ładunków w 
obszarze pomiędzy czterema europejskimi centrami: Londynem, Frankfurtem, Paryżem i 
Amsterdamem. W regionie pomiędzy czterema metropoliami występują duże skupiska 
przemysłowe branż zaawansowanych technologii. Region skupia również centra 
dystrybucyjne / logistyczne działające na potrzeby obsługi olbrzymiego rynku zbytu UE25.  



Urząd Marszałkowski 
Województwa Lubuskiego 

 
 
 

  9 

Lokalne Centra 
Dystrybucji

Regionalne Centra 
Dystrybucji

Europejskie 
Centra Dystrybucji

Lokalne Centra 
Dystrybucji

Regionalne Centra 
Dystrybucji

Europejskie 
Centra Dystrybucji

Lokalne Centra 
Dystrybucji

Regionalne Centra 
Dystrybucji

Europejskie 
Centra Dystrybucji

 
 
Źródło: Opracowanie własne 
 
Operatorzy logistyczni dążą do koncentracji działań ze względu na: 

• Możliwość uzyskania wystarczającej masy ładunków (masy krytycznej) pozwalającej 
na rentowną obsługę regularnych połączeń; 

• Elastyczność, jaką daje im możliwość korzystania z samolotów innych operatorów 
cargo; 

• Możliwość korzystania z pojemności cargo samolotów pasażerskich przewoźników 
tradycyjnych; 

• Możliwość uzupełniania ładowni jednorazowymi zleceniami od spedytorów w miarę 
potrzeb; 

• Koncentracja pozwala również unikać powielania inwestycji w infrastrukturę 
(magazyny, sortownie, etc.) i zmniejsza skomplikowanie sieci logistycznej operatora.  

 
Ze względu na relatywnie niewielkie odległości, w Europie ekonomicznie uzasadnionym 
uzupełnieniem cargo lotniczego jest transport drogowy, czemu dodatkowo sprzyja integracja 
w ramach Unii Europejskiej i znoszenie barier celnych, co przekłada się na znaczne 
skrócenie czasu przejazdu w granicach UE. Odległości pomiędzy głównymi centrami 
dystrybucji a ośrodkami produkcyjnymi w Europie nie przekraczają 2 dni jazdy samochodem 
ciężarowym. Dodatkową przewagą transportu drogowego jest świadczenie usług typu „door-
to-door”, bez konieczności przeładunku i handlingu oraz niższy koszt bezwzględny. 
Poszukując oszczędności, operatorzy logistyczni używają transportu drogowego, natomiast 
korzystają z drogiego transportu lotniczego głównie w przesyłkach międzykontynetalnych lub 
gdy termin dostawy przesyłki nie pozwala na inne rozwiązanie. 80% cargo europejskiego to 
przewozy na trasach międzykontynentalnych.  
 
Wzrost znaczenia połączeń bezpośrednich (point to point) pomiędzy mniejszymi, 
regionalnymi lotniskami jest stymulowany przez: 

• Wzrost gospodarczy i wymiany handlowej dający ekonomiczne podstawy dla nowych 
połączeń; 

• Deregulację rynku lotniczego; 

• Pojawienie się nowych operatorów oraz; 
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• Nowe połączenia uruchamiane przez istniejące linie lotnicze – istniejące miejsca 
docelowe, ale wychodzące z innych portów. 

 
Rośnie rola mniejszych lotnisk, jednak zlokalizowanych w obszarze koncentracji 
transportu lotniczego (np. Liege, Nottingham East Midlands). Wynika to z ograniczonej 
przepustowość na głównych lotniskach związanej z zatłoczeniem. Proces przechodzenia 
części ruchu cargo do portów regionalnych również stymuluje wzrost ruchu pasażerskiego. Z 
uwagi na zwykle wyższą rentowność lotów pasażerskich dla lotnisk i większą wrażliwość 
pasażerów na dogodność dotarcia do lotniska. Kolejnym czynnikiem jest rosnąca siła lobby 
ekologicznego, które dąży do ograniczenia rozwoju lotnisk i ograniczenia lotów nocnych. 
Naciski mogą doprowadzić do ograniczenia przepustowości. W związku z czym, lotniska 
objęte ograniczeniami mogą świadomie stymulować przechodzenie części cargo do 
mniejszych portów skupiając się na bardziej rentownym ruchu pasażerskim. 
 
 
2.2. Typy lotnisk obsługujących ruch towarowy i możliwe strategie portów 

odnośnie cargo 
 
Ponieważ podaż przestrzeni ładunkowej jest zapewniana przez ładownie długodystansowych 
samolotów pasażerskich lub dedykowane frachtowce, lotniska, których strategia obejmuje 
rozwój cargo jako istotnego elementu działalności działają w oparciu o trzy podstawowe 
modele biznesowe: 

• Hub-y – lotniska obsługujące olbrzymie ilości ruchu osobowego (oferujące największą 
ilość połączeń długodystansowych) i komplementarnego towarowego. Taki model 
biznesowy realizują m.in. lotniska w Paryżu, Londynie czy Amsterdamie. 

• Lotniska działające jako baza (hub) operatora logistycznego. Taki model biznesowy 
realizują m.in. Bruksela (hub DHL) czy Kolonia (hub UPS). 

• Lotniska, które nastawieniem na cargo, korzystnymi warunkami i położeniem 
przyciągają przewozy realizowane głównie frachtowcami (ze względu na brak 
długodystansowych połączeń pasażerskich). Taki model biznesowy realizuje m.in. 
lotnisko Nottingham East Midlands. 

 
Tradycyjnie, lotnisko to operator ruchu pasażerskiego i cargo. Jednak porty lotnicze 
konsekwentnie rozwijają swój zakres działalności w kierunku usług o wysokiej wartości 
dodanej, które generują dodatkowe przychody.  
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Modele rozwoju centrów cargo

TERMINAL TRANSPORTOWY

PARK LOGISTYCZNY

CENTRUM LOGISTYCZNE

CENTRUM TRANSPORTOWE

• Terminal towarowy

• Usługi ogólne
• Koncentracja ładunków

• Park przemysłowy
• Port handlowy
• Hotele i biura

?

• Centrum obsługi samochodów ciężarowych
• Przeładunek (cross docking)
• Magazynowanie
• Oznaczanie (metkowanie)  towarów
• Chłodzenie

 
 
Zależnie od warunków i lokalizacji, rozwój może być ukierunkowany na:  

• Centrum transportowe – lotnisko buduje wartość dla operatorów poprzez dobry 
dostęp drogowy i terminal cargo, który umożliwia dalszą wysyłkę towaru samolotem 
lub samochodem ciężarowym do większego lotniska (hub-u) lub miejsca 
przeznaczenia. 

• Centrum logistyczne – wychodząc od powyższego modelu centrum transportowego, 
operator dodaje możliwość świadczenia usług dodanych w terminalu cargo i 
magazynach na lotnisku rozszerzając swój zakres działalności. 

• Centrum biznesowe / przemysłowe – oprócz usług o wartości dodanej operator 
lotniska lub powołana w tym celu spółka rozwija tereny przylegające do lotniska na 
potrzeby parków przemysłowych i logistycznych, co generuje większy popyt na cargo 
i zwiększa tym samym przywiązanie operatorów logistycznych do lotniska. W ten 
sposób port zwiększa wpływ ekonomiczny na lokalną i regionalną gospodarkę oraz 
generuje dodatkowe strumienie przychodów, które mogą pokryć ewentualne straty na 
działalności lotniskowej. 

 
 
2.3. Gospodarka regionu - lokalizacja zakładów produkcyjnych i centrów 

dystrybucji 
 
W gospodarce województwa lubuskiego przeważają małe i średnie przedsiębiorstwa, w tym 
bardzo małe. Średnie zatrudnienie w przedsiębiorstwie prywatnym wynosi 2,5 osoby w 
porównaniu do średniej w Unii Europejskiej wynoszącej 7,5 osoby. W ogólnopolskim 
rankingu województw pod względem wysokości PNB województwo lubuskie zajmuje 
9 pozycję, z PNB wynoszącym 86% średniej krajowej i 40% średniej Unii Europejskiej (z 
uwzględnieniem parytetu siły nabywczej). 
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Populacja województwa lubuskiego jest młoda, z najniższym w kraju odsetkiem ludności w 
wieku poprodukcyjnym (emerytalnym). W trzech głównych i kilku mniejszych ośrodkach 
akademickich studiuje około 31.000 studentów (dziennych, zaocznych i wieczorowych). Na 
terenie województwa działa Uniwersytet Zielonogórski, PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim 
oraz Collegium Polonicum w Słubicach, będące częścią Uniwersytetu Europejskiego 
VIADRINA z Frankfurtu nad Odrą, a także filie uczelni wyższych z innych miast. Z wyjątkiem 
Uniwersytetu Zielonogórskiego, inne uczelnie oferują przede wszystkim kierunki 
humanistyczne oraz biznesowe. Na kierunki techniczne w roku akademickim 2004/2005 
przyjęto w Uniwersytecie Zielonogórskim tylko ok. 1.000 studentów (liczba wszystkich 
studentów wyniosła ok. 21 tys. osób). W konsekwencji województwo lubuskie generuje 
ograniczony potencjał kapitału ludzkiego odpowiedniego do przyszłego rozwoju przemysłu 
wysokich technologii lub zakładów przemysłowych produkujących w systemie just-in-time, 
które zapewniają popyt na cargo. 
 
Większość PKB województwa jest wytwarzana przez sektor usług. Produkcja przemysłowa 
jest odpowiedzialna za 29% PKB regionu. Największe ośrodki przemysłowe to Gorzów 
Wielkopolski, Zielona Góra i Żary, oraz Kostrzyńsko - Słubicka Specjalna Strefa 
Ekonomiczna. Zakłady przemysłowe są rozproszone także na terenach wiejskich i w małych 
miejscowościach. 
 
Dominujące dziedziny przemysłu to wytwarzanie artykułów spożywczych i napojów (18,2%) 
oraz produkcja drewna i wyrobów z drewna (18,3%). Znaczna jest także produkcja 
ceramicznych materiałów budowlanych. Pod względem struktury własności przewagę ma 
własność prywatna (w 1999 r. 88% wartości produkcji sprzedanej). 
 
Struktura procentowa działalności gospodarczej w regionie 
 

2%

21%

4%

5%

49%

19%

Rolnictwo, łowiectwo
itp..
Przetwórstwo
przemysłowe
Pozostała działalność
przemysłowa
Budownictwo

Usługi rynkowe

Usługi nierynkowe

 
Źródło: GUS 2006 
 
 
Największe inwestycje kapitału zagranicznego w regionie: 

• Kostrzyn Paper S.A. w Kostrzynie (Trebruk AG, Szwecja) - jedna z największych 
fabryk papierniczych w Polsce; 

• Volkswagen Elektro-Systemy Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. (Volkswagen, Niemcy) - 
producent wiązek elektrycznych do samochodów produkowanych przez koncern 
Volkswagen; 
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• Zakłady Farmaceutyczne Biowet w Gorzowie Wlkp. (Asklia AG, Szwajcaria) - 
producent leków weterynaryjnych; 

• Swedwood część koncernu IKEA (Szwecja) - fabryki mebli w Zbąszynku i 
Babimoście; 

• Kronopol Sp. z o.o. w Żarach (Kronospan AG, Szwajcaria) - fabryka płyt wiórowych; 

• Rockwool Polska Sp. z o.o. w Cigacicach (Rockwool, Dania) - fabryka wełny 
mineralnej; 

• Steinpol w Zielonej Górze (grupa Bruno Steinhoff, Niemcy) - fabryka mebli w Zielonej 
Górze; 

• Stilon S.A. w Gorzowie Wlkp. (grupa przemysłowa Rhodia - francuski koncern 
farmaceutyczno-chemiczny Rhône-Poulenc) - fabryka chemicznych wyrobów 
wysokoprzetworzonych; 

• Podravka Polska Sp. z o.o. w Kostrzynie (Podravka, Chorwacja) - fabryka z branży 
spożywczej. 

 
W strukturze inwestorów przeważa kapitał niemiecki, ale są także firmy z kapitałem 
pochodzącym ze Szwajcarii, Szwecji, Danii, Holandii, Francji, Włoch, USA, Austrii, Grecji, 
Chorwacji i Turcji. 
 
 
Kierunki eksportu 

69%

4%

4%

3%

20%
Niemcy

Włochy

Holandia

Dania

Pozostałe
kraje

 
Źródło: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 
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Kierunki importu 

51%

7%4%

3%

35%

Niemcy

Włochy

Dania

Czechy

Pozostałe
kraje

 
Źródło: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 
 
 
Najważniejsze towary eksportowe województwa lubuskiego5: 

• Meble i wyroby stolarskie; 

• Odzież i bielizna; 

• Kable i przewody; 

• Obuwie; 

• Półfabrykaty i wyroby papiernicze; 

• Włókna chemiczne; 

• Tarcica i półfabrykaty tarte; 

• Wyroby z tworzyw sztucznych; 

• Płyty wiórowe i pilśniowe; 

• Maszyny i urządzenia dla handlu i innych działów gospodarki. 
 
Centra dystrybucji 
 
W województwie lubuskim nie ma wysokiej klasy powierzchni magazynowych oraz centrów 
logistycznych czy dystrybucyjnych obsługujących sąsiednie rejony. Brakuje również baz typu 
magazyn centralny, sortownia, magazyn drobnicowy, należących do większych operatorów 
logistycznych lub ekspresowych. Strategia gospodarcza województwa nie jest nastawiona na 
rozwój logistyki. 
 
W porównaniu do innych regionów posiadających lotniska oferujące transport lotniczy cargo 
województwo lubuskie jest niskouprzemysłowione. Główne gałęzie przemysłu i eksportu to 
meble, materiały budowlane i odzież, czyli towary ciężkie, przy transporcie, których korzysta 
się zwyczajowo z transportu naziemnego. Brak jest zakładów przemysłowych produkujących 
z podzespołów dostarczanych z innych terenów. 
 
 
                                                 
5 Źródło: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 
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2.4. Oddziaływanie konkurencji – wpływ na obszar oddziaływania lotniska 
(ang. catchment area) 

 
Decydujący wpływ na lokalizację przewozów cargo ma obecność oraz oferta konkurencji. 
Należy pamiętać, że obszar ciążenia przy przewozach cargo jest znacznie większy niż przy 
przewozach pasażerskich – uznaje się, że jest to odległość pokonywana przez ciężarówkę w 
ciągu jednego dnia, czyli ok. 400 – 500 km. Również na takim obszarze trzeba rozpatrywać 
ofertę konkurencji. 
 
Biorąc pod uwagę obszar oddziaływania dla cargo, województwo lubuskie znajduje się w 
całości w obszarze oddziaływania czterech konkurencyjnych portów lotniczych oferujących 
przewozy cargo.  
 
Lp. Lotnisko Odległość od Zielonej Góry 

(w km) 
Cargo obsłużone w 2005 r. 
(w tonach) 

1 Poznań  151 2,166 
2 Wrocław  172 1,377 
3 Berlin 200 40,000* 
4 Szczecin  211 656 
*Ilość cargo dla wszystkich berlińskich portów łącznie. 
 
Konkurencyjne porty lotnicze posiadają znacznie lepsze warunki do przewozów cargo ze 
względu na: 

• Prowadzoną działalność i posiadane doświadczenie w obsłudze cargo; 

• Ustalone relacje z operatorami i spedytorami; 

• Odpowiednią infrastrukturę lotniskową oraz typową dla cargo; 

• Uregulowany status prawny i właścicielski oraz zdolność kredytową; 

• Obecność przemysłu wykorzystującego cargo (Wrocław, Poznań, Berlin); 

• Lokalizacja korzystna dla logistyki (Szczecin – port morski, Berlin); 

• Obecność operatorów logistycznych i centrów dystrybucji (Poznań, Wrocław, Berlin); 

• Dostęp do dużych rynków zbytu (Berlin, Poznań, Wrocław). 
• Przepustowość przewyższa obecnie obsługiwane wolumeny. 

 
 
2.5. Czynniki determinujące atrakcyjność lotniska dla operatorów cargo 
 
Strona popytowa 
 
Od strony popytowej szansą dla operatorów lotnisk regionalnych może być:  

• Silna gospodarka w regionie wykazująca skłonność do wykorzystywania transportu 
lotniczego; obszar silnie industrialny – bliskość firm nowoczesnych technologii czy 
wręcz klastrów przemysłowych. 

• Duży obszar ciążenia (np. „wrota” do większego makro – regionu) - dogodne miejsce 
do organizacji dystrybucji. 

• Pro-inwestycyjna polityka gospodarcza oraz bliskość parków logistycznych czy 
przemysłowych skupiających produkcję o wysokiej wartości dodanej (ze względu na 
wysoki koszt transportu lotniczego).  
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• Handel zagraniczny towarami o wysokiej wartości dodanej na kierunkach 
międzykontynentalnych. 

 
Strona podażowa 
 

• Od strony podażowej potrzebna jest obecność dużej ilości długodystansowych 
połączeń pasażerskich (pojemność luków) i/lub dedykowanych frachtowców. Ze 
względu na strukturę ruchu w portach regionalnych (głównie loty krótkodystansowe, 
duży udział LCC), szansą dla portów regionalnych pozostają frachtowce. 

• Duża przepustowość lotniska i brak zatłoczenia oraz dostępność przez 24 godz. na 
dobę. 

• Brak ograniczeń ekologicznych / hałasowych ze względu na częste wykonywanie 
lotów nocnych przez dedykowane cargowce. 

• Odpowiednio długi (powyżej 3000 m dla długodystansowych samolotów towarowych) 
pas startowy. 

• Model biznesowy i strategia lotniska - nacisk na rozwój cargo w długim okresie czasu 
i korzystne ukształtowanie polityki cenowej (niskie opłaty dla cargo). 

• Centrum transportu intermodalnego; dostępność magazynów, terminali 
przeładunkowych. 

• Lokalizacja - dogodne położenie z punktu widzenia lokalizacji magazynów / sortowni 
operatorów drobnicowych, ekspresowych i pocztowych. 

• Położenie i dostępność lotniska innymi środkami transportu, zwłaszcza transportem 
samochodowym, który pełni funkcje komplementarną dla transportu lotniczego 
Dostępność wszystkich rodzajów transportu obok lokalizacji, jest szczególnie ważna 
dla integratorów, którzy oferują usługi w oparciu o wszystkie rodzaje transportu. 

 
 
2.6. Połączenie lotniska z istniejącą i planowaną siecią transportową 

(drogową i kolejową) 
 
Lokalizacja 

Lotnisko Zielona Góra „Babimost” jest położone między Babimostem a Sulechowem, przy 
obecnej drodze krajowej nr 304, w odległości kilku kilometrów od drogi krajowej nr 32 i 
kilkunastu od drogi krajowej nr 3. Lotnisko leży około 34 kilometry na północny - wschód od 
Zielonej Góry, stolicy województwa Lubuskiego. Drugie ważne miasto województwa – 
Gorzów Wielkopolski – oddalone jest o około 100 kilometrów na północ. 
 
Lokalna sieć drogowa 

Do lotniska można dojechać od zachodu, z kierunku Sulechowa i Zielonej Góry oraz od 
wschodu, ze strony Babimostu. Na większości odcinków są to drogi przystosowane dla 
pojazdów o dopuszczalnym nacisku na oś nie przekraczającym 8 ton. Dodatkowym minusem 
połączenia drogowego lotniska jest fakt, iż droga od strony Zielonej Góry biegnie 
bezpośrednio przez wsie Klępsk, Kolesin i Nowe Kramsko. Istnieją, co prawda dwa projekty 
poprowadzenia alternatywnego dojazdu do lotniska, jednak możliwości ich realizacji w 
krótkim lub nawet średnim terminie są ograniczone ze względu na wysokie nakłady 
finansowe. Jeden ze scenariuszy zakłada ominięcie wszystkich trzech miejscowości poprzez 
wybudowanie nowej drogi łączącej lotnisko z drogą krajową nr 32. Barierą ekologiczną i 
finansową tego projektu jest konieczność przeprowadzenia drogi mostem lub estakadą nad 
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okolicznym jeziorem. W drugim ze scenariuszy zakłada się ominięcie obwodnicą tylko dwóch 
z trzech miejscowości. W przypadku wyboru tego scenariusza na trasie dojazdowej do 
lotniska pozostałoby jednak jedno „wąskie gardło” w miejscowości Klępsk. 
 
Krajowa sieć drogowa 

Na 2009 rok przewidywane jest oddanie do użytku odcinka autostrady A2 Świecko-Nowy 
Tomyśl. Oddanie do użytku tego odcinka zamknie bezpośrednie połączenie autostradowe 
między Berlinem a Łodzią. Według przewidywań, do 2010-2011 roku oddany ma być odcinek 
przedłużający autostradę A2 aż do Warszawy. Fakt ten korzystnie wpłynie na położenie 
komunikacyjne lotniska. Odległość lotniska od planowanych węzłów w miejscowościach 
Myszęcin i Jordanowo zamyka się w granicach 40-45 kilometrów. Korzystnie na system 
komunikacji drogowej w okolicach lotniska wpłynie również planowane dostosowanie drogi 
krajowej nr 3 łączącej Zieloną Górę z Gorzowem Wielkopolskim i szerzej – Szczecin z 
Wrocławiem – do parametrów drogi ekspresowej. Po dokonaniu tych inwestycji w 
bezpośrednią bliskość lotniska będzie można dojechać bezkolizyjnymi drogami szybkiego 
ruchu. 
 
Sieć kolejowa 

Najbliższą oddaloną o około 4km od lotniska linią kolejową jest odcinek Zbąszynek - 
Czerwieńsk. Obecnie kursuje tędy 10 par pociągów, w tym 2 bezpośrednie pociągi Zielona 
Góra - Poznań, 2 do Warszawy, 1 do Terespola i 1 do Gdyni. Możliwości podróżowania 
koleją i przewozu ładunków z Babimostu w kierunku zachodnim są ograniczone. Obecnie 
dojazd koleją do granicy z Niemcami jest możliwy następującymi trasami: Babimost - 
Czerwieńsk - Gubin/Guben, Babimost - Czerwieńsk - Rzepin - Kunowice/Frankfurt, 
Babimost - Zbąszynek - Rzepin - Kunowice/Frankfurt. 
 
Około 10 km od lotniska znajduje się węzeł kolejowy Zbąszynek na zmodernizowanej 
magistrali kolejowej E-20. 
 
Do lotniska dochodzi bocznica kolejowa. Prawdopodobnie nadawać się ona będzie do 
wykorzystania po sprawdzeniu obecnego stanu technicznego i po ewentualnym remoncie. 
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3. Analiza stanu obecnego lotniska Babimost w odniesieniu do 
zidentyfikowanych kluczowych czynników sukcesu 

 
3.1. Zidentyfikowane szanse dla lotniska w Babimoście 
 
Teren wokół lotniska 

Możliwe do wykorzystania / zagospodarowania na potrzeby obsługi przewozów cargo tereny 
w ramach lotniska.  
Potencjał ofert inwestycyjnych (nieruchomości) dla potencjalnych odbiorców / dostawców 
cargo lotniczego w regionie lubuskim, zwłaszcza w okolicach planowanego węzła 
autostradowego Jordanowo zgodnie ze „Studium zagospodarowania terenów przy 
autostradzie A2 w granicach województwa lubuskiego”. 
 
Realizacja planów rozwoju infrastruktury transportowej – drogowej i kolejowej 

Wykorzystanie skrzyżowania planowanych autostrady A2 i drogi ekspresowej S3. Położenie 
lotniska w odległości około 10 km od węzła kolejowego Zbąszynek na zmodernizowanej 
magistrali kolejowej E-20 oraz planowanej do modernizacji linii kolejowej na kierunku północ 
– południe łączącej region z Dolnym i Górnym Śląskiem (tzw. Odrzanka). 
 
Rozwój kontaktów gospodarczych regionu 

Rozwój współpracy gospodarczej / inwestycji z krajów Dalekiego Wschodu może 
spowodować wzrost zapotrzebowania na transport lotniczy, w tym towarowy o charakterze 
point to point. Przykładem jest planowana inwestycja Funai Electric Co. Ltd. w Nowej Soli. 
 
Rozwój kontaktów gospodarczych z landem Brandenburgia 

Koncepcja rozwoju gospodarczego landu obejmuje inwestowanie w branże nowoczesnej 
gospodarki, które stanowią potencjalnych klientów przewozów cargo. Już obecnie na terenie 
landu znajduje się ok. 18 parków technologicznych/przemysłowych. 
 
Rozwój dodatkowych usług 

Tereny inwestycyjne w okolicy lotniska oraz planowany rozwój infrastruktury komunikacyjnej 
daje możliwość rozwoju dodatkowych usług, które zwiększyłyby atrakcyjność lotniska dla 
przewoźników cargo. Pozwoliłoby to przejść od tradycyjnych usług (obsługa samolotów i 
ładunków) do usług o wyższej wartości dodanej: 

• Integracja różnych form transportu; 

• Przyjęcie roli centrum logistycznego; 

• Oferta terenów inwestycyjnych dla potencjalnych klientów operacji cargo. 

Istotna byłaby aktywna rola władz lokalnych (przez Agencję Rozwoju Regionalnego lub inny 
podmiot) jako dewelopera gruntów przylegających do lotniska – pod kątem parków 
logistycznych i przemysłowych. 
 
Trendy w przewozach cargo 

Sektor przewozów lotniczych rósł w tempie 7,6% rocznie w ciągu ostatnich 20 lat. 
Przewidywania, co do dalszego rozwoju przewozów lotniczych do roku 2015 są 
optymistyczne: Airbus – 5,7% rocznie6; Boeing – 6,4% rocznie7. Część przewozów cargo 
                                                 
6 Źródło: Airbus 
7 Źródło: Boeing 
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przenosi się na mniejsze lotniska ze względu na zatłoczenie i ograniczenia ekologiczne na 
obecnych hub-ach.  
 
 
3.2. Zidentyfikowane zagrożenia dla lotniska w Babimoście 
 
Brak realizacji planów rozwoju infrastruktury komunikacyjnej 

Odległe plany budowy drogi ekspresowej S3. Doprowadzenie autostrady A2 do granicy 
planowane jest na rok 2009. Otwarcie autostrady spowoduje także wzrost konkurencyjności 
transportu drogowego w stosunku do lotniczego na kierunkach europejskich. 
 
Bliskość dużych i silnych ośrodków miejskich oraz lotnisk – Berlin, Szczecin, Poznań, 
Wrocław 

Zagrożenie ze strony rosnącej konkurencji funkcjonujących lotnisk polskich, a szczególnie ze 
strony nowego dużego lotniska w Berlinie, którego naturalny obszar ciążenia będzie 
obejmował również obszar zachodniej Polski. 
 
Dominująca pozycja transportu drogowego 

Operatorzy logistyczni wykształcili silne połączenie drogowe RFS (Road Feeder Service) do 
dużych lotniczych portów europejskich. Ponieważ takie rozwiązanie się sprawdza, może to 
stanowić barierę w stymulowaniu lotniczego ruchu cargo w polskich regionalnych portach 
lotniczych. 
 
Uzależnienie cargo od przewozów pasażerskich 

Ponieważ średnio 60% cargo jest przewożone samolotami pasażerskimi rozwój przewozów 
towarowych jest uzależniony od funkcjonowania stałej siatki połączeń pasażerskich 
realizowanej przez tradycyjne linie lotnicze. 
 
Logika działania polskiego sektora logistycznego 

Dystrybucja i magazyny firm logistycznych koncentrujące się w centralnej (rejon Warszawski) 
Polsce, co wynika z: 

• Centralnego położenia; 

• Dostępności komunikacyjnej; 

• Rozwoju gospodarczego (rynki zbytu, obszary produkcji). 

Zagrożeniem jest logika działania firm logistycznych (organizatorów przewozów lotniczych 
cargo), które dążą do koncentracji działalności i unikają duplikowania inwestycji (tj. 
inwestowania w wielu portach). Stąd tendencja do skupiania działalności w hub-ach.  
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Powierzchnie magazynowe w Polsce
obecne i w planach do 2010r.
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Charakterystyka i gospodarcza regionu 

Charakterystyka gospodarcza regionu lubuskiego nie wskazuje na potencjał do rozwoju 
działalności logistycznej.  
 
Lubuskie jest jednym z najsłabiej zaludnionych terenów w Polsce pod względem gęstości 
zaludnienia jak również liczby ludności w województwie, co przesądza o niewielkim rynku 
zbytu.  
 
Kierunki eksportu i importu wskazują, że głównym zagranicznym partnerem gospodarczym 
regionu są Niemcy. Stąd nacisk na wykorzystywanie transportu drogowego w realizacji 
towarowej wymiany międzynarodowej. 
 

Strategia rozwoju regionu / Zielonej Góry nie preferuje inwestorów stanowiących 
potencjalnych odbiorców usług cargo. Dominujące sektory w gospodarce regionu to: 

• Przemysł drzewny; 

• Przemysł spożywczy; 

• Handel i dystrybucja. 

Plan rozwoju sektorów motoryzacyjnego i elektronicznego nie przynosi obecnie efektów 
uzasadniających rozwój w regionie transportu towarowego lotniczego. Znajduje to 
potwierdzenia w zestawieniu największych inwestycji w regionie. 
Kostrzyńsko Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna nie wykazuje specyficznego profilu 
działających inwestorów. 
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3.3. Zidentyfikowane mocne strony lotniska w Babimoście 
 
Pas startowy 

Betonowa droga startowa o długości 2500 metrów i szerokości 60 metrów, gruntownie 
zmodernizowana w latach 1987-89. Badanie przeprowadzone w 1996 na zlecenie 
Dowództwa Sił Powietrznych, stwierdza, że długość oraz twardość istniejącego pasa 
startowego (jak również drogi kołowania i płyty postojowej) pozwala na przyjmowanie 
większości rodzajów samolotów, oprócz największych typu Boeing 747 czy Airbus 380. Tej 
klasy samoloty jednak, poza wyjątkowymi przypadkami, nie pojawiają się na polskich 
lotniskach. 
 
Brak ograniczeń czasowych dla operacji 

Lokalizacja lotniska z dala od skupisk ludzkich / osiedli pozwala na działalność przez 7 dni w 
tygodniu i 24 godziny na dobę.  

 
Brak ograniczeń środowiskowych 

Lotnisko jest położone w otoczeniu lasów i jezior, które stanowią atrakcję turystyczną, jednak 
nie wpływają na ograniczenie możliwości realizacji operacji lotniczych ze względu na 
występowanie obszarów szczególnie chronionych. 
 
Warunki klimatyczne 

Korzystne warunki klimatyczne: 

• Średnioroczne opady ok. 550 mm; 

• Dodatnia średnioroczna temperatura powietrza (ok. 7 stopni C); 

• Niewielka ilość dni mglistych. 

Warunki klimatyczne pozwalają na utrzymanie wysokiego udziału dni lotnych. 
 

Powierzchnia magazynowa 

Na terenie lotniska znajduje się 18 hangarów po samolotach wojskowych, które po 
dostosowaniu mogą być wykorzystane jako tymczasowe magazyny. Obok terminalu 
pasażerskiego istnieje budynek magazynowo biurowy do wykorzystania w obsłudze 
przewozów towarowych. 
 
 
3.4. Zidentyfikowane słabe strony lotniska w Babimoście 
 
Brak infrastruktury do obsługi cargo 

Brak odpowiedniej infrastruktury do obsługi cargo na terenie lotniska i w bezpośredniej 
okolicy. Brak terminalu cargo, urządzeń do handlingu, terminalu dla ciężarówek, większej 
bazy paliwowej. Hangary lotnicze do zaakceptowania na tymczasowe magazyny zapewnią 
powierzchnię magazynową niskiej klasy. Ograniczona pojemność obiektu magazynowo – 
biurowego zlokalizowanego w sąsiedztwie terminalu pasażerskiego. Brak ILS. 
 
Słabo rozwinięta infrastruktura komunikacyjna 

Słaba dostępność komunikacyjna lotniska. Wąski przejazd przez okoliczne miejscowości i 
zła jakość dróg dojazdowych (nieprzystosowanie do nacisku 10 ton na oś) ograniczają 
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dostęp samochodów ciężarowych do lotniska. Planowane obwodnice miejscowości Kolesin i 
Nowe Kramsko nie zostaną zrealizowane wcześniej niż za 2-4 lata. 
 
Nierozwiązane kwestie formalno prawne 

Mimo dotychczasowych starań władz regionu nie są rozwiązane kwestie formalno prawne 
związane z przejęciem pełnej kontroli nad majątkiem byłego lotniska wojskowego. Nie jest 
określony harmonogram rozwiązania tej sytuacji. 
 
Brak strategii PPL wobec lotniska w Babimoście 

PPL nie odnosi się do planów rozwojowych wobec lotniska w Babimoście w oficjalnych 
dokumentach strategicznych mimo realizacji obsługi operacyjnej lotniska i dzierżawy 
terminalu.  
 
 
3.5. Analiza najważniejszych luk pomiędzy stanem obecnym, a stanem 

optymalnym dla obsługi cargo 
 
Luki w infrastrukturze zostały po części omówione w części raportu poświeconej słabym 
stronom lotniska. Najważniejsze luki to: 

• Brak terminala cargo – obecna infrastruktura nie daje możliwości zapewnić usługi na 
odpowiednim poziomie jakościowym;  

• Brak systemu ILS; 

• Zbyt krótki pas startowy do obsługi największych frachtowców; 

• Brak urządzeń do handlingu cargo; 

• Brak magazynów i możliwości świadczenia usług dodanych na lotnisku (typu niskie 
temperatury, żywe zwierzęta);  

• Brak szybkiej odprawy celnej; 

• Słaba dostępność komunikacyjna lotniska. 
 
Konserwatywny szacunek jednostkowych nakładów inwestycyjnych związanych z 
rozwinięciem działalności cargo na lotnisku jest przedstawiony w Załączniku 1. 
 
 
3.6. Możliwości dla działalności cargo na lotnisku w Zielonej Górze 
 
Brak przykładów lotnisk europejskich świadczących wyłącznie usługi dla cargo. Istnieją 
modele lotnisk, dla których cargo jest podstawową działalnością, ale funkcjonują na nich 
również przewozy pasażerskie, a działalność lotnisk jest mocno wspierana na szczeblu 
lokalnym, regionalnym i/lub centralnym jako ważnych węzłów komunikacyjnych i 
stymulatorów regionalnego rozwoju gospodarczego. 
 
Warunki związane z lotniskiem: 

• Zaistnienie na lotnisku przewozów pasażerskich realizowanych przez tradycyjne linie 
lotnicze. 

Około 60% cargo w Europie przewożone jest samolotami pasażerskimi. 

• Dostępność innymi środkami transport. 
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Szczególne znaczenie ma tutaj transport samochodowy, który pełni funkcje 
komplementarną dla transportu lotniczego. 

• Oferta infrastruktury do obsługi cargo 

Konieczne do poniesienia nakłady w tym zakresie na lotnisku szacujemy na 90 
milionów PLN. 

• Wyjaśnienie kwestii formalno prawnych 

Szczególne znaczenie ma tutaj kwestia własności gruntów oraz strategia PPL wobec 
lotniska Babimost. 

 
Warunki związane z gospodarką regionu: 

• Wzrost udziałów branż/zakładów generujących popyt na przewozy cargo. 

Popyt generują branże produkujące wyroby o wysokiej wartości dodanej, w tym 
głównie: elektronika użytkowa, IT, farmaceutyki, biotechnologia, części 
samochodowe, dobra luksusowe. 

• Pozyskanie operatora logistycznego, którzy utworzy w okolicy swoje centrum 
logistyczne /sortownie/. 

Warunkiem powstania takiego centrum jest: 

− centralne położenie w stosunku do obsługiwanego regionu; 
− dostępność różnymi środkami komunikacji; 
− bliskość klientów. 

 

Warszawa jest centralnym punktem wielu sieci logistycznych z kilku powodów: 

Centralne położenie – w przybliżeniu jednakowa odległość z wszystkich punktów w kraju. 

Duży i zasobny obszar ciążenia, który skupia największe wolumeny przesyłek (generuje jak 
również jest adresatem).  

Gdyby przesyłki miały być sortowane i przesyłane drogą lotniczą z Babimostu to na 
najważniejszym rynku (w Warszawie) ich zbieranie musiałoby zakończyć się nie, o 16:00 ale 
odpowiednio wcześniej. To znacznie obniżyłoby konkurencyjność takiej firmy kurierskiej. 

Największa w Polsce ilość powierzchni magazynowych. 

Historycznie – w Warszawie w pierwszej kolejności skupiał się biznes, za którym podążały 
firmy logistyczne. 

Elementy sieci logistycznych są lokowane / decentralizowane, ale do innych dużych 
ośrodków gospodarczych i miejskich m.in. do Poznania, Katowic i Wrocławia. Jest bardziej 
prawdopodobne, że teren lubuskiego będzie obsługiwany przez przykładowo centrum w 
Poznaniu niż vice versa. 

 

• Rozwój kontaktów gospodarczych z Dalekim Wschodem. 

Firmy dalekowschodnie inwestujące w Europie to zwykle high - tech. Ponadto 36% 
przewozów poza Europę jest realizowane na kierunku azjatyckim. 

• Determinacja władz regionu. 

Wyrażona przez aktywną politykę gospodarczą ukierunkowaną na rozwój 
określonych branż i obszarów w regionie. 
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4. Przedstawienie działań, jakie powinny zostać podjęte przez 
lotnisko w celu rozwoju cargo 

 
 
4.1. Czynniki ułatwiające działalność cargo i przyciągające operatorów 
 
Generalnie popyt na przewozy cargo jest kreowany przez następujące czynniki: 

• Dystans do pokonania pomiędzy wysyłającym i odbiorcą; 

• Wrażliwość na czas przewozu; 

• Wrażliwość na koszt przewozu. 
 
Im dłuższy dystans do pokonania i wrażliwość na czas przewozu tym konkurencyjność 
transportu lotniczego rośnie. Im bardziej jednak wzrasta wrażliwość na koszt przewozu tym 
bardziej rośnie siła konkurencyjna transportu drogowego, zwłaszcza na liniach 
międzyregionalnych z dobrze rozwiniętą siecią drogową.  
 
Mając powyższe na uwadze w regionie musiałby się pojawić podmioty, które wysyłają i 
otrzymują przesyłki: 

• Na długich dystansach, np. Daleki Wschód; 

• Konieczne do dostarczenia w krótkim czasie i na czas np. dla procesów 
produkcyjnych „just in time”; 

• Mające wysoką wartość jednostkową np. komponenty high-tech, co obniża ich 
wrażliwość na koszty przewozu. 

 
Obszar ciążenia (catchment area) jest definiowany teoretycznie przy przewozach cargo jako 
obszar w promieniu 1 dnia drogi ciężarówką od lotniska. Ponieważ przewozy lotnicze to 
„luksusowa” część rynku przewozowego, popyt na te usługi jest generowany przez niektóre 
tylko branże. Im więcej zakładów tych branż znajduje się w obszarze ciążenia tym większa 
skłonność do korzystania z transportu lotniczego. Należy zaznaczyć jednak, że obszar 
ciążenia jest figurą teoretyczną i w przypadku większości lotnisk obszary ciążenia pokrywają 
się lub są ograniczane przez lotniska konkurencyjne, które mogą oferować inne lub lepsze 
usługi, np. tradycyjne połączenia pasażerskie, inną siatkę połączeń, usługi o wyższej 
wartości dodanej. 
 
Od strony popytowej pojawiają się pewne tendencje, które umożliwiają proces przejmowania 
transportu cargo przez mniejsze lotniska. Główne z nich wymienione są poniżej. 
 
Mała ilość operacji i brak ograniczeń czasowych skłania operatorów do opuszczania dużych 
lotnisk i przenoszenia operacji do portów regionalnych i specjalizowanych. Na przykład TNT 
International Express przeniósł swój europejski hub z Kolonii do Liege.  
 
Wzrost konkurencji w branży lotniczej i konkurencji z innymi gałęziami transportu oraz 
deregulacja sektora spowodowały pojawianie się połączeń z punktu do punktu, tzw. wahadeł.  
 
Tradycyjnie lotniska spełniały rolę obsługi ruchu pasażerskiego i towarowego. Obecnie 
jednak lotniska powiększają zakres realizowanych usług / operacji zmieniając swój profil z 
tradycyjnych usługodawców na lotniska oferujące usługi o wyższej wartości dodanej.  
 
Jednym z takich kierunków rozwoju jest model centrum transportowego. Ten model 
działalności polega na konsolidacji różnych rodzajów transportu, głównie jednak drogowego i 
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lotniczego. Model ten wymaga powstania centrum obsługi ciężarówek. Daje to potencjalnym 
klientom możliwość korzystania z przynajmniej dwu środków transportu w jednym miejscu 
oraz ułatwia dostarczanie i odbieranie cargo dla transportu lotniczego. Przykładem takiego 
portu lotniczego jest Barcelona. 
 
Inny model działalności to przekształcenie lotniska w centrum logistyczne realizujące usługi 
transportowe, magazynowe, ale także zarządzania łańcuchem dostaw. Przykładem takich 
lotnisk są Bruksela i Lyon. 
 
Inne porty lotnicze, jak Saragossa skupiają się nie tylko na oferowaniu usług o wyższej 
wartości dodanej, ale także kreują bazę potencjalnych klientów dla przewozów lotniczych 
poprzez udostępnianie terenów inwestycyjnych pod działalność parków technologicznych lub 
zakładów produkcyjnych o określonym profilu. Zakłady takie lokują się w bezpośrednim 
sąsiedztwie lub nawet na terenie lotniska ze względu na ułatwiony dostęp do infrastruktury 
logistycznej. Taki model jest atrakcyjny, ponieważ: 

• Zwiększa konkurencyjność firmy generującej popyt na transport lotniczy, ponieważ 
obniża koszty logistyki; 

• Kreowana jest baza klientów dla operatorów logistycznych, którzy jak większość firm 
usługowych przychodzą za swoimi klientami, a nie przed nimi. 

 
Wśród innych czynników sprzyjających działalności cargo na lotnisku wymienić należy: 

• Politykę władz krajowych, regionalnych i lokalnych w zakresie rozwijania gospodarki 
w kierunkach, które wykazują większą skłonność do wykorzystywania transportu 
lotniczego; 

• Dostępność odpowiedniej infrastruktury do obsługi cargo; 

• Dostępność terenu na rozwój lotniska (np. przedłużenie pasa startowego) i/lub usług 
o wyższej wartości dodanej; 

• Elastyczność operacji rozumiana jako: brak ograniczeń czasowych, przepustowość 
zapewniająca krótki czas obsługi samolotów, bezpieczeństwo, obecność usług 
celnych; 

• Agresywną politykę cenową. 
 
 
4.2. Ogólne wytyczne co do infrastruktury lotniskowej i otaczającej 

infrastruktury transportowej oraz inne działania niezbędne do 
uruchomienia działalności cargo 

 
Infrastruktura: 

• Poprawa dostępności transportowej lotniska. 

Poszerzenie i modernizacja dróg dojazdowych: obwodnice Kolesina i Nowego 
Kramska; budowa autostrady A2 i drogi ekspresowej S3. 

• Wydłużenia pasa startowego. 

Pas o długości przekraczającej 3000 m pozwala na start większości samolotów 
pasażerskich i towarowych. 

• Zabezpieczenie na lotnisku infrastruktury do obsługi cargo. 
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Wymagana jest głównie nowoczesna powierzchnia magazynowa i terminal dla 
samochodów ciężarowych. Ponadto konieczne są konieczne są urządzenia do 
handlingu cargo oraz system ILS. 

Inne działania: 

• Rozwój lokalnej i regionalnej sieci transportowej. 

Dostępność wszystkich rodzajów transportu jest szczególnie ważna dla integratorów, 
którzy oferują usługi w oparciu o wszystkie rodzaje transportu. 

• Rozpoczęcie realizacji pasażerskich połączeń międzynarodowych tradycyjnymi 
liniami. 

Około 60% cargo w Europie jest przewożone samolotami pasażerskimi.  

• Rozwój dodatkowych usług. 

Te usługi to przekształcenie portu w centrum logistyczne. Oferta terenów 
inwestycyjnych dla magazynów / działalności logistycznej parków przemysłowych i 
technologicznych. 

• Rozwiązanie kwestii formalno-prawnych związanych z własnością i zarządzaniem 
lotniskiem. 

Przed tym trudno jest myśleć o jakichkolwiek inwestycjach. 

• Strategia lotniska nakierowana na rozwój cargo. 

Otwarte całą dobę, agresywna strategia cenowa, kompleksowa obsługa. 

• Przyciąganie do regionu inwestycji w branżach high tech. 

Jest to branża szczególnie atrakcyjna z punktu zapewnienia ładunków lotniczych. 

 
 
4.3. Wskazanie interesariuszy dla rozwoju cargo na lotnisku 
 
Nie ma wątpliwości, że funkcjonowanie lotniska ma pozytywny wpływ na rozwój lokalnej / 
regionalnej gospodarki. W Polsce niestety nie zostały jeszcze przeprowadzone odpowiednie 
badania, zwłaszcza wpływu przewozów cargo. Dla przybliżenia skali wpływu można jednak 
posłużyć się wynikami badań przeprowadzonych dla Vitoria Airport w Hiszpanii w 1999 r. 
Miejsce i czas przeprowadzonego badania dają podstawy sądzić, że jego wyniki będą 
relewantne dla sytuacji lotniska w Babimoście. Z badania wynika, że wzrost przewozów o 
10.000 ton generuje ok. 580 nowych miejsc pracy i aż 32 mln EUR w wartości produkcji i 
usług biorąc pod uwagę efekty bezpośrednie, pośrednie i indukowane8. 
 
Interesariusze bezpośredni 
 
Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że interesariuszami powinny być podmioty / 
instytucje odpowiedzialne za rozwój gospodarczy regionu: 

• Władze samorządowe regionu; 

• Władze samorządowe Zielonej Góry i Gorzowa Wielkopolskiego; 

• Władze gminy Babimost i gmin okolicznych. 
 

                                                 
8 Źródło: „Evolution and socio economic impact of Vitoria Airport”, Instituto de Economia Publica 
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Podmioty nie zainteresowane bezpośrednio powodzeniem gospodarczym regionu, ale 
zainteresowane rozwiązaniem „problemu” lotniska. 

• Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze; 

• Agencja Mienia Wojskowego. 
 
Interesariusze pośredni 
 
Pośrednimi interesariuszami dla rozwoju lotniska są władze centralne zobowiązane do 
dbałości o: 

• Zrównoważony rozwój kraju; 

• Zrównoważony rozwój różnych gałęzi transportu. 
 
 
Struktura akcjonariatu w spółkach zarządzających lotniskami regionalnymi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Powyższe wnioski potwierdza struktura właścicielska lotnisk regionalnych, w których znaczny 
udział mają lokalne samorządy i/lub lokalne instytucje odpowiedzialne za rozwój gospodarki 
regionu. Ich udział waha się od 15% w Krakowie do 100% w Łodzi. 
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5. Podsumowanie 
 

1. Rozbudowa lotniska wyłącznie dla cargo nie ma uzasadnienia. Posiadanie jednego 
typu działalności na lotnisku (wyłącznie cargo lub tylko wyłącznie ruch pasażerski) 
jest ryzykownym modelem biznesowym, gdyż nie zapewnia dywersyfikacji 
przychodów i ryzyka. Sytuacja, gdy lotnisko ma tylko jednego operatora – linię 
lotniczą, od którego jest zależna, powoduje, że jego siła przetargowa jest minimalna. 
W sytuacji zdominowania lotniska przez jedynego operatora wysokość opłat 
lotniskowych pobieranych przez port jest zbliżona do zera lub per saldo nawet 
ujemna, gdyż operator może wymóc na lotnisku ponoszenie dodatkowych nakładów. 

2. Obecny profil gospodarczy województwa nie wspiera działalności cargo. Strategia 
województwa nie jest ukierunkowana na rozwój branż korzystających z towarowych 
przewozów lotniczych ani logistyki. Rozwój lotniska dla cargo nie jest nakładem, który 
trzeba ponieść by zrealizować inne elementy strategii rozwoju regionu. 

3. Lotnisko nie posiada przewagi bycia pierwszym w regionie (ang. first mover 
advantage) – w promieniu 200 km funkcjonują z powodzeniem 4 lotniska oferujące 
przewozy towarowe. 

4. Cargo nie jest wożone na połączeniach krajowych ani przez LCC – potrzebny jest 
tradycyjny ruch pasażerski (pojemność luków, ang. belly hold). 

5. Specyfika geograficzna Europy powoduje, że transport drogowy jest bardzo 
konkurencyjną cenowo, ale również czasowo (usługa od „drzwi do drzwi”) alternatywą 
dla transportu lotniczego. Transport lotniczy skupia się w regionie Europy o 
największej aktywności ekonomicznej w branżach generujących popyt na usługi 
przewozów lotniczych i międzykontynentalnej wymianie towarowej. Polska znajduje 
się poza tym obszarem. 

6. Polski rynek przewozów towarowych jest zdominowany przez Okęcie, mimo, że nie 
ma ono najlepszej oferty dla operatorów. Wybór Warszawy jest podyktowany logiką 
działania firm logistycznych i wynika z centralnej lokalizacji, dążenia do koncentracji 
ładunków i systemu hub-owego. Mimo oferty konkurencyjnych lotnisk, operatorzy, 
kierując się rachunkiem ekonomicznym nie są skłonni do przenoszenia swoich 
głównych baz w inne miejsce. Istnieje bardzo poważne ryzyko, że nawet doskonała 
infrastruktura, której Zielona Góra w tej chwili nie ma, oraz bardzo agresywną polityka 
cenowa nie skłoni operatora do korzystania z lotniska w Babimoście. 

7. Lokalizacja i obszar ciążenia są kluczowe dla omawianej działalności. Główne 
europejskie hub-y są lotniskami zatłoczonymi i posiadają liczne ograniczenia w ruchu, 
jednak zalety lokalizacji, koncentracji, historycznie poniesionych nakładów 
inwestycyjnych, jak również efekt skali przeważają. Operatorzy szukają 
alternatywnych portów lotniczych, ale w bezpośrednim sąsiedztwie głównych hub-ów 
i europejskich centrów dystrybucji. 

8. Operatorzy dążą do koncentracji, która zapewnia efekt skali. Polska, ani tym bardziej 
woj. lubuskie i jego obszar ciążenia nie będą w stanie zapewnić odpowiedniej masy 
ładunków dla działalności o większej skali. 

9. Planowany rozwój infrastruktury drogowej zapewni lepszy dostęp do Babimostu, ale 
również do konkurencyjnych portów lotniczych oraz podniesie konkurencyjność 
transportu drogowego wzmacniając presję konkurencyjną. 

10. Lotniska regionalne nie są rozwijane przez władze lokalne wyłącznie dla zysku, tylko 
w celu stymulowania gospodarki regionu. Biorąc pod uwagę, profil gospodarczy 
województwa uważamy, że finansowanie działalności cargo na lotnisku w Babimoście 
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nie wpłynie znacząco na gospodarkę i nie powinno być priorytetem województwa 
lubuskiego. 

Konkluzja 
Uważamy, że w stanie obecnym, rozpoczynanie inwestycji mających na celu rozbudowę 
infrastruktury lotniskowej lub okołolotniskowej służącej do obsługi cargo jest nieuzasadnione. 
Dlatego, działania, które mogą być podejmowane to: 

• Monitorowanie zmian na rynku cargo pod kątem szans dla Zielonej Góry; 

• Podejmowanie wstępnych rozmów / sondowanie operatorów logistycznych – 
przedstawienie zalet lotniska w Babimoście i badanie możliwości wykorzystania portu 
przez operatora dla przewozów cargo; 

• Analiza popytu na przewozy lotnicze ze strony inwestorów dalekowschodnich 
obecnych w Gorzowie i Nowej Soli. 

• W średnim terminie podwyższenie atrakcyjności regionu dla przedsiębiorców 
wykorzystujących w działalności towarowy transport lotniczy; 

• Analiza opcji finansowania inwestycji; 

• W przypadku, jeżeli lotnisko posiadałoby połączenia pasażerskie realizowane przez 
przewoźników tradycyjnych oferujących pojemność luków, należy ponownie 
przeanalizować możliwość działalności cargo dla każdego z połączeń. 
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Załącznik 1 
 

Szacunkowy koszt jednostkowy wybranych elementów infrastruktury cargo. 

Przedstawione poniżej orientacyjne, jednostkowe nakłady inwestycyjne obejmują jedynie 
wybrane elementy infrastruktury potrzebnej do obsługi cargo (zgodnie z sekcją 4.2 raportu) i 
zostały przedstawione w celu zobrazowania skali inwestycji. Koszt został oszacowany na 
podstawie kosztów podobnych inwestycji zrealizowanych przez inne polskie lotniska 
regionalne. Przedstawiony szacunek nie może być podstawą do podejmowania decyzji 
inwestycyjnych, które powinny zostać poprzedzone szczegółowymi analizami technicznymi i 
kosztowymi. 

 

      

Wydatki inwestycyjne Jednostka
Koszt 

jednostkowy 
(PLN)

 
 
Przedłużenie pasa startowego m2 700
Płyta postojowa dla cargo sq m 500
Plac manewrowy i parking 
cargo m2 150
System ILS szt. 8,550,000
Hangar cargo m2 1,500
Drogi na lotnisku m2 300

 

 

 


